
zn. sprawy: HR 4110-1/23

Dyrektor
Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

w Starogardzie Gdañskim
ul. Skarszewska 7; 83 - 200 Starogard Gdañski

na podstawie: art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dzia1a1noci lecZniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z pón. Zm.)

OGLASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE SWIADCZEI ZDROWOTNYCH
PRZEZ DIETETYKA

1. Do konkursu ofert mogq przystqpié osoby, które:
1) ukoñczyly szkolç wyzsz na kierunku lub w specja1noci dietetyka realizujqcq w programie

nauczania co najmniej treci ksztalcenia oraz liczbç godzin objçte podstaw programow
ksztalcenia w zawodzie dietetyk i uzyskaly tytul licencjata lub magistra,

2) wiadczqce uslugi w ramach prowadzonej dzia1a1noci gospodarczej.
2. wiadczenia zdrowotne udzielane bçdq zdalnie - przy pomocy rodków komunikacji

elektronicznej i kontaktu telefonicznego z pracownikami Dzialu 2ywienia Szpitala, oraz w
siedzibie Szpitala w Starogardzie Gdañskim przy ul. Skarszewskiej 7 - w wymiarze nie
mniejszym ni 2 dni w miesicu.

3. Termin rozpoczçcia udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 1 luty 2023 r.
4. Proponowany czas trwania umowy - do 31 grudnia 2023 r.
5. Wymiar czasu udzielanych wiadczeñ zdrowotnych - nie wyszy ni równowanik 0,5 etatu,

tj. 19 godzin tygodniowo.
6. Szczególowe zasady udzielania wiadczeñ zdrowotnych okre1a wzór umowy na podstawie,

której udzielone zostanie zamówienie.
7. Szczególowe warunki konkursu, w tym kryterium oceny ofert, materialy niezbçdne do

przygotowania oferty oraz wzór umowy Udzielajqcy zamówienia udostçpni Oferentom w
pokoju nr 4 Qarter) w budynku administracyjnym Szpitala w godz. od 8.00 do 14.35 od dnia 18
stycznia 2023 r. do dnia 25 stycznia 2023 r.

8. Oferty - na1ey skladaá w sekretariacie Udzie1ajcego zamówienia - pokój nr 6 (parter) w
budynku administracyjnym Szpitala, w terminie do dnia 26 stycznia 2023 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastqpi tego samego dnia o godz. 10.00 - w pokoju nr 4 w budynku
administracyjnym Szpitala.

9. Przewidywany termin rozstrzygniçcia konkursu - 30 stycznia 2023 r. godz. 10.00. Informacja
o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej
https://www.bip.kocborowo.pl/ w zakladce konkursy ofert , nadto wyniki konkursu zostan
wywieszone na tablicy ogloszeñ w siedzibie Szpitala.

10. Udzielajqcy zamOwienie zastrzega sobie prawo do przesuniçcia terminu skladania ofert,
odwolania lub uniewanienia konkursu na kadym etapie postçpowania konkursowego oraz do
wyboru mniej szej ni wynika z zapotrzebowania liczby ofert spelniajqcych warunki udzialu w
konkursie - bez podania przyczyny.

11. Wszelkie koszty zwiqzane ze z1oeniem oferty ponosi Oferent.
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